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1. தடலவியின தூக்கம், பபால் கறப்பவேன தவேற, தடலவேனின வசபாம்பல்

கடலின மீது கதிரவேன வதபானறிப்
படரும் கதிர்க்டக பபாய்ச்சிச் சனனலின
வேழிவயே, கட்டிலில் மைங்டகடயே எழுப்பினபான.
விழிதிறந்து மைங்டக, மீண்டும் துயினறபாள.

*....*....*

அப்வபபாது மைணியும் ஆறடர ஆனதபால்
எப்வபபாழு தும்வபபால் இரிசன எனற
மைபாடு கறப்பவேன வேந்து கறந்து
பபாவலபாடு வசம்டப, மூடலயில் கட்டியே
உறியில் டவேக்கபாது-உரலின அண்டடயில்
டவேத்துப் வபபானபான. மைங்டகயின கணவேவனபா,
வசபாத்டதப் பல்டலச் சுரண்டியே படிவயே
சபாய்வுநபாற் கபாலியில் சபாய்ந் திருந்தபான.

*
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2. குழந்டதயின அழுடக, டபயேனின வபபாய்; தந்டதயின வபபாக்கு.

தபாவயேபா துயில்வேதில் தனிடமை வபபாறபாமைல்
வநபாயுடன குழந்டத நூற தடடவே
அம்மைபா எனறம் அப்பபா எனறம்
கம்மியே வதபாண்டடயேபால் கத்திக் கிடந்தது!

* * *

வபரியே டபயேன பிட்டடயும் வேடடடயேயும்
கருதி, முதலில் டகயேபால் சபாம்படலத்
வதபாட்டுப் பல்டலயும் வதபாட்வட, உரலின 
அருகில் இருந்தபபால் வசம்டப, விடரவில்
தூக்கி, முகத்டதச் சுருக்கபாய்க் கழுவினபான;
பபாக்கி இருப்பது பபால் எனறறிந்து
கடிது வசனவற "இடடயேன இப்படிச்
வசம்பின பபாடலச் சிந்தினபான" எனற,
நம்பும் படிவயே நவினறபான தந்டதபபால்!
தந்டதயேபார் "நபாடளைக் கந்த இடடயேன
வேந்தபால் உடதப்பதபாய் வேபாய்மைலர்ந்" தருளினபார்.

*
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3. டபயேன கபாடலக்கடன முடிக்கபாமைல் உணவுண்ணத் வதபாடங்கினபான;

இரண்டு பற்களின மைடறவு.

பிட்டுக் கபாரி தட்டினபாள கதடவேவயே
திட்வடனற கதடவேத் திறந்தபான வபரியேவேன
பிட்டடயும் வேடடடயேயும் தட்டில் வேபாங்கினபான
வபட்டி மீதில் இட்டுட் கபார்ந்தபான
ஆவேலபாய் அவேற்டற அருந்தத் வதபாடங்கினபான
நபாவில் இடுடகயில், நடுவேயிற வேலித்தது
வவேளிக்குப் வபபாக வவேண்டுவமைன றணர்ந்தபான
வேடடயின சுடவேவயேபா விவடன விவடன எனறது
வகபால்டல வநபாக்கிச் வசல்லவும் துடித்தபான
வமைல்லும் வேடடடயே விழுங்கவும் துடித்தபான
வில்லம்பு வபபால மிகவிடர வேபாக
நடுவிற் கிடந்த நபாடயே மிதித்துப்
படபட வவேனற பபாடனடயேத் தளளிக்
கனறின கயிற்றபால் கபால்தடுக் குற்ற
நினற பசுவின வநற்றியில் வமைபாதி
இரண்டு பற்கள எங்வகவயேபா வபபாட்டுப்
புரண்வடழுந் வதபாடிப் வபபானபான வகபால்டலக்கு!

*
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4. தடலவி எழுந்தபாள; சபாணமிட்டபாள; வகபாலமிட்டபாள;

அவேடளைக் கண்ட பகலவேன நடுங்கினபான.

நபாயின அலறல் நற்பசுக் கதறல்
பபாடனயின படபடபா டபயேனின ஐவயேபா -
இத்தடன முழக்கில் ஏந்திடழ புரண்டு
வபபாத்தல் மைரத்தின புழுப்வபபால் வநளிந்வத
எழுந்தபாள. அவேவளைபா, பிழிந்து வபபாட்ட
கருப்பஞ் சக்டகயின கற்டறவபபால் இருந்தபாள.
இதுதபான பபாடத எனும் உணர்வினறி
வமைதுவேபாய் அடறயினினற வவேளியில் வேந்தபாள.
பபாதி திறந்த வகபாடதயின விழிவயேபா
பலகடற நடுவில் பதிந்த வகபாடுவபபால்
வதபானறிற்ற! மைங்டக தூக்கம் நீங்கபாது,
ஊனறம் அடிகள ஓய்ந்து தளளைபாடினபாள.
உடடந்த வபட்டி வமைல் கிடந்த பிட்டடத்
வதபாடர்ந்து நபாய் தினபதும் வதபானறவில்டல.
நடந்து வசனறவேள நற்பசு வுக்வகதிர்
கிடந்த சபாணிடயேக் கிளைறி எடுத்து
மீந்தபபாற் வசம்பில் விழுது கடரத்துச்
சபாய்ந்து விடபாமைல் தபாடழத் திறந்து
வதருவின குறட்டில் வதளித்தபாள! அவேளகுழல்
முளளைம் பனறி முழுதுடல் சிலிர்த்தல் வபபால்
வமைவலழுந்து நினற விரிந்து கிடந்தது!
வேபாலிழந்து வபபான மைந்தி முகத்தபாள
வகபால மிடவும் குனிந்தபாள; தபாமைடர
வபபால எழுதப் வபபாட்ட திட்டம்
சிறிது தவேறவவே வதய்ந்த துடடப்பம் 
அவிழ்ந்து சிதறவமை, அப்படி முடிந்தது!
வபபானநிறக் கதிவரபாடு வபபாந்த பகலவேன
இந்நில மைக்களபபால் தனவிழி வசலுத்தினபான!
வகபாலம் வபபாட்டவேள வகபாஞ்சம் நிமிர்ந்தபாள.
கபாடலப் பரிதியின கண்கள நடுங்கின!

*
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5. தடலவி, தடலவேன, டபயேனுக்கு மைருத்துவேம், சபாணி ஒத்தடம்.

குறட்டி னினற வகபாடத, உட்வசனற
கணவேனின எதிர்வேந்து டகவயேபாய்ந்து குந்தினபாள.

* * *

கபாடலயில் புதுப்வபச்சுக் கபாண லபாயினபார்.
தனனரு மைடனவிடயேப் வபபானனிகர் கணவேன
"எனன மைணியேடி?" எனற வகட்டபான.
"சண்டிமைணிப் வபபாறிக்குச் சபாவி வகபாடுக்க
அண்டட வீட்டபாடன அனவற அடழத்வதன;
வேரவவே இல்டல மைபாமைபா" எனறபாள.
அந்த வநரம் அண்டட வீட்டுக்
கந்தன, குடடயும் கபாலிற் வசருப்புமைபாய்
வீட்டி னினற வவேளியிற் வசல்வேடதப்
பபார்த்த கணவேன, "பபாரடி அவேடன,
அதற்குள வவேடல அடனத்தும் முடித்துக்
கடடக்குச் வசல்லும் கருத்டத" எனறபான.
"விடியேபா மூஞ்சி விடியு முனவப
வபபானபால் நீயும் வபபாக வவேண்டுவமைபா?"
எனற கூறி இளிக்க லபானபாள.

* * *

வபரியே டபயேன அருகில் வேந்தபான
வேடடயும் டகயும் வேபாயும் புண்ணுமைபாய்
நடடவமைலிந் வதஅவேன நண்ணுதல் கண்வட
'எனன எனன' எனறவகட் டபாளதபாய்.
புனடன அரும்புவபபால் புதிதபாய் முடளைத்த
இரண்டு பற்கள இல்டலஎன றடரத்தபான.
வீங்கியே உதட்டுவநபாய் தபாங்கிவலன எனறபான.
உருண்டடச் சபாணிடயே ஒருமுடற பூசினபால்
மைறவநபாடி ஆறவமைனற மைங்டக மைருத்துவே
மைடறநூல் வேகுத்த வேண்ணம் கூறினபாள.
பிறகபா கட்டும் பிட்டடத் தினபபாய்
வவேடலக் கபாரி விடிந்தபின வேருவேபாள
பபாடலக் கபாய்ச்சிப் பருகலபாம் எனறபாள.
எட்டடர அடிக்டகயில் இப்படிச் வசபானனபாள.

*
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6. பிட்டட நபாய் தினறது, மீண்டும் வேபாங்கியே பிட்டுக்குத் தடலவேர் புறப்படுகிறபார். 

புதியே பிட்டட உண்ணப் டபயேன உதடு இடந்தரவில்டல.

அழுமூஞ்சி பிட்டட அணுகினபான. நபாயும் 
நழுவிற்றப் பிட்டட நனற தினற.
வதபாட்டுச் சுடவேக்கப் பிட்டில் லபாடமையேபால்
வபரியே டபயேன சிறியே நரிவபபால்
ஊழ் ஊழ் எனவற ஊடளையிட் டிருந்தபான. 

வீடு வபருக்கும் வவேம்பு வேந்தபாள!
சடமையேல் வசய்யும் சங்கிலி வேந்தபாள!
கடடக்வகன றடமைந்த கணக்கன வேந்தபான!
கூடத்து நடுவில் ஏடு விரித்வத
மைறபடி வேபாங்கியே வேடடடயேயும் பிட்டடயும்
சங்கிலி படடத்தபாள தடலவேருக் கபாகவவே!
பல்டலச் சுரண்டுவவேபார் பபார்த்தபார் அதடன,
வமைல்ல எழுந்தபார், வமைல்ல நடந்தபார்.
கபாடலக் கடடனக் கழிக்கக் கருதினபார்.

பிட்டடயும் வேடடடயேயும் வபட்டியில் குந்திக்
கிட்ட இழுத்தபான கிழிந்தவேபாய்ப் வபரியேவேன.
அவேனுடல் வகபாஞ்சம் அடசந்தது. வேபாய்எயிற
கவேடல மைபாட்டின கழுத்துப் வபபால
வீங்கி இருந்ததபால் வவேடுக்வகன வேலித்தது!
தபாங்கபாது டகயேபால் தடவிப் பபார்த்தபான!
வநபாயும் வபரியேவேன வநபாக்க வில்டல!
வேபாயில் நுடழயே வேடடக்கு வேழியில்டல!

*

9



7. பிளடளையின வநபாய்க்குப் பிட்டுத் திணிக்கப்படுகிறது.

மைற்றவேர்க்குப் பிட்டு வவேண்டபாம் எனற முடிந்தது. பிளடளைக்கு வேபாயில்டல.

வீட்டின தடலவி நீட்டியே கபாலும்
ஆட்டின கத்தல்வபபால் அருடமைப் பபாட்டுமைபாய்க்
குழந்டதடயே டவேத்துக் குந்தி யிருந்தபாள.
இழந்த உயிரில் இம்மி யேளைவு
பிளடளையின உடவலபாடு பிடணந்தி ருந்ததபால்,
வேளளிக் வகபாடியும் வேதங்கியே டதப்வபபால்
தபாய்வமைற் பிளடளை சபாய்ந்து கிடந்தது.

தபாவயேபா சங்கிலி தனடன அடழத்து
"வேபாங்கி வேந்த வேடடடயேயும் பிட்டடயும்
வகபாண்டுவேபா பசியேடி குழந்டதக்" வகனறபாள.
தட்டில் வேடடயும் பிட்டும் வகபாண்டு
சட்வடன டவேத்தபாள சங்கிலி எனபவேள.

கூடத்து நடுவில் ஏடு விரித்து
டவேத்த பிட்டடயும் வேடடடயேயும், வேந்து
வமைபாய்த்த ஈயேடு முதல்வேர் தினறபார்!
மைறபடி ஒருபிடி வேபாயில் டவேக்குமுன
சிறபடி அளைவில் திடுக்வகன உமிழ்ந்தபார்.

அதனபால் அடத அவேர் அருந்துதல் நீங்கி,
டகயினபால் "வவேண்டபாம் வேடட" எனற கபாட்டினபார்.

வபரியே டபயேன பிடசந்தபான பிட்டட!
ஒருதுளி கூட உண்ணமைபாட் டபாமைல்
வகபாரவகபார வகபாழவகபாழ வகபாணவகபாண எனறபான.
இதன வமைபாழிவபயேர்ப் வபனன எனறபால்
"எயிற வீங்கி இடத்டத மைறித்தது
தினபதற் வகனன வசய்வவேன?" எனபதபாம்.
டபயேனபால் இப்படிப் பகர முடிந்தது.
பிட்டட வேபாயில் இட்டுத் திணிக்கும்
தபாடயே வநபாக்கிஅத் தடுக்குக் குழந்டத
"தபாவயே எனக்கிது சபாகும் வநரம்"எனற
வேபாயேபால் வசபால்லும் வேல்லடமை இல்டல.
அறிவவேனும் வவேளிச்சம் அங்வக யில்டல.
மைடடமை மைட்டும் மைகிழ்ந்து கிடந்தது.

*
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8. பிளடளை நிடலக்குக் கபாரணம் வதபானறிவிட்டது தடலவிக்கு!

தந்தியும் ஆணியும் தளைர்ந்த யேபாழ்வபபால் 
கூடத்து நடுவில் வேபாடியே சருகுவபபால்
வபரியேவேன பபாயில் சுருண்டு கிடந்தபான.
எனபு முறிந்த வேனபுலி யுடம்டபக்
கனவமைல் கிடத்தியே கபாட்சிவபபால
ஓய்வுடன தடலவேர் ஒருபக் கத்தில்
சபாய்வுநபாற் கபாலியில் சபாய்ந்து கிடந்தபார்.

* * *

வேயிற்றின உப்பலபால் வேபாயிலபாக் குழந்டத
உயிடர இழக்க ஒப்பபாது கிடந்தது;

* * *

நடடவீட் டினிவல கடடயின கணக்கன
வநடுந் தூக்கத்தில் படிந்து கிடந்தபான.
வவேடலவசய் வவேபார்கள மூடலயில் குந்தி
மைபாடல வநரத்தின வேரவுபபார்த் திருந்தனர்.

* * *

இல்லத் தடலவி எண்ண லபானபாள:
குழந்டத யுடம்பில் வகபாளைபா வறனன?
வேளைர்க்கும் முடறயில் மைபாற்ற மில்டலவயே!
களிம்புற பித்தடளை டகப்படக் டகப்பட
விளைங்குறம் அதுவபபால், வவேடளை வதபாறம்
கனிநிகர் உடம்பில் கண்டண டவேத்துப்
பனிபிணி யினறிப் பபார்க்கின வறவன!
எனப்பல வேபாற நிடனக்கும் வபபாது
வநட்டட யேனதடல குட்டட இடறப்பினில்
பட்டடதப் வபபால்அப் பபாடவேயின வநஞ்சில்
பட்டவதபார் எண்ணம்! பபார்டவே திருப்பினபாள:
"மைந்திரக் கபாரன வேரட்டும்" எனறபாள.
அந்தச் சங்கிலி, "அவேர் ஏன" எனறபாள.
"இந்த வீட்டில் இருளைன புகுந்ததபால்
வநபாந்தது குழந்டத வநபாயேபால்" எனறபாள.
"வேபாலன எனனும் மைந்திரக் கபாரடன
அடழக்கின வறன"என றடறந்தபாள சங்கிலி!
"சரிவபபா!" எனற தடலவி வசபானனபாள!
நபாழிடக வபபாக்கபாது நடந்தபாள சங்கிலி!
"ஏழடர ஒனப திரபாகு கபாலம்
இப்வபபாது வவேண்டபாம்" - எனறபான தடலவேன.
வீட்டின அரசியும் வவேண்டபாம் எனறபாள.
நடந்த சங்கிலி நனவறனத் திரும்பினபாள.
வவேடலக் கபாரியும் வீட்டின தடலவியும்
நபாடலந்து கடவுளின நற்வபயேர் கூறிக்
கபாப்பீர் எனற கபாப்புங் கட்டி
வவேப்பிடல ஒடிக்கும் வவேடலயில் நுடழந்தபார்.

*
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9. வேரவவேண்டியே பணம் நல்ல வவேடளையில்தபான வேந்தது.

வீட்டு முனகட்டில் வீட்டுக் கபாரனும்
"கபாட்டுமுத்" வதனும் கணக்கனும் ஏவதபா
ஓடச கபாட்டிப் வபசி யிருந்தனர்.
அந்த வநரம் அந்த இடத்தில்
பபாக்கியும் வேட்டியும் பட்டுச் வசட்டி
தூக்கி வேந்து வதபாடகயேபாய் எண்ணினபான.
வீட்டுக் கபாரனும் வீட்டுக் கணக்கனும்
சீட்டட எடுத்துச் வசல்லு டவேத்தபார்.
பட்டுச் வசட்டி பகரு கினறபான:
"இரபாகு கபாலம் எட்டிப் வபபானபின
தரவவேண் டியேடதத் தந்வதன; ஆயினும்
தந்த பணத்டதச் சரியேபாய் எண்ணிச்
வசபாந்தப் வபட்டியில் சுருக்கபாய் டவேப்பீர்"
எனற கூறி எழுந்து வபபானபான!

*
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10. வீட்டின தூய்டமை, எலிக்கூத்து, பூடன மைகிழ்ச்சி, எறிபடும் குப்டப.

இனிதபாய்ப் பகல்மைணி பனிரண் டபானது
பழங்கல அடறக்குள பதுங்கி யிருந்த
கிழஎலி களதபாம் கிடளைஞ வரபாடு
கூடத் திற்சிற குண்டபான வமைலும்
மைபாடிப் படியில் மைட்குடந் தனிலும்,
ஆடல் பபாடல் அரங்கு வசய்தன.

தயிரின வமைபாந்டதயில் தடல புகபாததபால்
நறக்வகனற சபாய்த்து நக்கிற்றப் பூடன!

வேடித்த வசபாற்டற வேட்டிலில் கண்டு
தடித்தடிக் கபாக்டககள சலிக்கத் தினறன!

* * *

வீட்டினுள கபாற்ற வீசுந் வதபாறம்
வமைபாட்டு வேடளையில் வமைபாய்த்த ஒட்டடட
பூமைடழ யேபாகப் வபபாழியும் தடரயில்!
ஊடமைக் குப்டபகள உம்வமைனற வமைவலழும்!

*
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11. தடலவேர் சபாப்பிட முடியேவில்டல;

இலந்டதயூர்க்குப் புறப்பட வவேண்டியேதபாயிற்ற.

சங்கிலி தடலவேடரச் சபாப்பிட அடழத்தபாள;
அங்வக பசியேபால் அழியும் தடலவேவரபா
வமைதுவேபாய் எழுந்தபார்; அவத வநரத்தில்
எப்வபபா தும்வபபால் இரண்டு பல்லிகள
பளைபளை வவேனற பபாடவவே, தடலவேர்
மீண்டும்நபாற் கபாலியில் விடசயேபாய்ச் சபாய்ந்தபார்.
அந்த வநரம் அங்குநின றிருந்த
கணக்கன தடலவேடரக் கனிவுடன அடழத்வத
"இனற நீங்கள இலந்டத யூர்க்குச்
வசனற வேஞ்சகன சிற்றம் பலத்டதக்
கண்டு பணத்டதக் டகயேடு வேபாங்கிக்
வகபாண்டு வேருவேதபாய்க் கூறி னீர்கவளை!
ஐதரபாப் பபாக்கம் அவேன ஓடிவிட்டபால்
டபதரபா வேழக்கும் பயேனபடபாவத
பத்துப் டபகள பறிவபபாக லபாவமைபா?"
எனற பலவும் எடுத்துச் வசபானனபான!
"நனற நனற வசனற நீஒரு
கபாடரப் வபசிக் கடிதில் வகபாண்டுவேபா.
அச்சபாரப் பணம் ஐந்துரூ பபாய்வகபாடு.
கடன பட்டவேடனக் டகயேடு பிடிக்க
அரச கபாவேலர் அங்வக இருப்பவரல்
ஐந்து ரூபபாய் அவேரிடம் வகபாடுத்து
வவேண்டியே ஒழுங்குடன விடரவில் அடழத்துவேபா"
எனறபான தடலவேன! ஏகினபான கணக்கன.
* 
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12. தடலவேரின டமைத்துனர் வேருகிறபார்; வேரவவேண்டபாம் எனற வேரவவேற்றபார்.

ளைள ளைள எனற வவேளடளை நபாய், வீட்டின
வேபாயிலில், யேபாடரவயேபா வேரவவேற் கினறடத
வீட்டுக் கபாரர் வகட்டபார் கபாதில்,
நீட்டினபார் தடலடயே வீட்டின வவேளியில்
டமைத்துனர் ஊரினினற வேருவேதபாய் அறிந்தபார்.
வேபாரும் வேபாரும் வேபாரும் எனறபார்.
டமைத்துனர், வேந்வதன வேந்வதன எனற
வேபாயிற் படிவமைல் டவேத்தபார் கபாடல.
இடறிற்றக் கபால்! இரும்இரும் மைச்சபான
வேரபாதீர் மைச்சபான வேரபாதீர் எனறபார்.
இல்டல இல்டல எனறபார் டமைத்துனர்.

* * *

தூயே குறிதபான வதபானறம் வேடரக்கும்
வேபாயிலில் கபாடல டவேக்கலபா கபாவதன
டமைத்துனர், எதிரில் மைபாட்டுக் வகபாட்டிலில்
வமைபாய்க்கும் வகபாசுக்களைபால் மூடுண் டிருந்தபார்.
கபாரும் சபாவேடிக் கபாவேல வரபாடு
வநரில் வீட்வடதிர் நினறது வேந்து.
விடரவேபாய் உண்டபார்; விடரவேபாய் ஏறினபார்;
விடரவேபாய்க் கபாரும் வதருடவே அகனறது.
கணக்கனும் அந்தக் கபாரில் வசனறபான.

*
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13. தடலவியும் அவேளின அண்ணனும் வபசுகிறபார்கள;

குழந்டதக்குப் பண்டம் வேபாங்கி வேந்தபார் மைபாமைபா.

டமைத்துனர் வீடு வேந்து நுடழந்தபார்.
ஒத்த அனபின உடனபிறந் தபாடளைத்
"தங்டகவயே எனன அங்வக வசய்கினறபாய்?
உடம்புக் வகனன? குடறபபா டில்டலவயே?
குழந்டதக் வகனன? ஒனற மில்டலவயே?
வபரியேவேன நலத்தில் பிடழபபா டில்டலவயே?
குடித்தனம் எவ்வேபாற? தடித்தனம் இல்டலவயே?"
எனற வகட்டபார். எதிரில் நினறவேள
"இருக்கின வறனநபான" எனற கூறினபாள.
சபாகபா திருப்பது தனக்வக வியேப்வபபா?

* * * 

அங்குப் பபாயினில் அயேர்ந்து கிடந்த
வேபாயிலபாக் குழந்டதடயே டமைத்துனர் கண்டபார்.
இயேம்ப முடியேபா இரக்கம் அடடந்தபார்.
அவ்விரக் கத்தின அறிகுறி யேபாகத்
தூங்கும் பிளடளைடயேத் துயேருற எழுப்பி
வேபாங்கி வேந்த மைபாம்பழம் அடனத்டதயும்
ஆங்வக குழந்டத அண்டடயில் பரப்பினபார்.
பூந்தி கட்டியே வபபாட்டணம் அவிழ்த்துக்
வகபாஞ்சம் அளளிக் குழந்டத முகத்வததிர்
வேஞ்சம் இனறி டவேத்துக் "குழந்டதவயே
பபாங்வகபாடு தினனப் பழமும் பூந்தியும் 
வேபாங்கி வேந்வதன மைருந்துவபபால்" எனறபார்;
ஓட்டட நீக்கி உளளீடு தனடனக்
கபாட்டி விளைபாம்பழம் கருத்தபாய்த் தினஎனற
அடதயும் குழந்டதயின அண்டடயில் டவேத்தபார்!
குழந்டத கிடந்த கூட வமைல்லபாம் 
உழுந்து கிடந்த ஒருகளைம் வபபாலவும்
வவேம்பின பழம்பூ விரிதடர வபபாலவும்
ஈயின கபாடும் எறம்பின கபாடும்
ஆயிற்ற! டமைத்துனர் அப்புறம் வசனறபார்.

*
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14. வபரியே டபயேனுக்கு விடளையேபாட்டுத் துப்பபாக்கி! அடனவேர்க்கும் மைகிழ்ச்சி!

அங்வக, வபரியேவேன அடுக்கியே இரண்டு
முட்டடவபபால் உதடுகள முனவன வதபானற
மைல்லபாந்து மைபார்டப மைறபுறம் திருப்பபாது
வசபால்லும் இனறித் துடிக்கும் வநஞ்வசபாடு
மைபாம்பழம் விளைபாம்பழம் வேந்த வேழியில்
கபாடதச் வசலுத்திக் கண்டணச் சபாய்த்து
மைபாமைடன எதிர்பபார்த் தூடமைவபபால் அழுதபான.
மைபாமைவனபா வசனடனயில் வேபாங்கி வேந்த
டகத்துப் பபாக்கிடயேக் டகயில் வகபாடுத்தபான.
வபரியேவேன உதடுகள சிரித்தபாக வவேண்டும்!
வவேளடளைப் பற்கள வவேளித் வதபானறபாமைல்
பிணம் சிரிப்பதுவபபால் வபரிதும் சிரித்தபான.
தங்க மைபாமைனபார் தபாமும் சிரித்தபார்.
உரியேவேள இதடன உணர்ந்து சிரித்தபாள.
டகத்துப் பபாக்கி வமைய்த்துப் பபாக்கிவபபால்
வித்வதனற தக்டக விலகி வவேடிப்படத
மைபாமைனபார் கபாட்டினபார். மைங்டகயும் டபயேனும்
வியேப்படடங் தபார்கள.வீட்டுக் கபாரிவயேபா
"அண்ணபா அதடன அந்தப் வபட்டிவமைல்
டவேத்து விடுங்கள டவேத்து விடுங்கள
அவேனிடம் வகபாடுக்க லபாகபா" வதனறபாள.
அவ்வேபா றதடன அங்வக டவேத்தபார்.
*
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15. டபயேனின சபாதகம், டகப்பிளடளைக்குச் சபாவவே கிடடயேபாது.

"எனனருந் தங்டகவயே இந்தப் வபரியேவேன
நனறபாகப் படிக் கினறபானபா? வசபால்"
எனறபான. தங்டக இயேம்பு கினறபாள.
"சபாதகம் பபார்த்வதபாம்; சரியேபாய் அவேனுக்குப்
பத்வதபானப தபாண்டு படிப்பு வேரபாதபாம்.
இருபதில் உலடகவயே எனனவதன பபானபாம்"
எனறதன அண்ண னிடத்திற் கூறினபாள.
"டகவயேபா டிந்தக் டகக் குழந்டதயின
குறிப்டபயும் பபார்த்தபால் குற்ற வமைனன?"
எனற வகட்டபான பினனும் அண்ணன.
"கபாட்டிவனன குழந்டதடயேக் கல்லில் தூக்கிப்
வபபாட்ட வபபாதிலும் வபபாகபாதபாம் உயிர்;
வதபாண்ணூற வேயேவதனற வசபாசியேன வசபானனபான.
மைந்தத் தபாவல வேந்த நலிஇது!
இந்த வீட்டில் இருளைன புகுந்ததபால்
நலிஇவ் வேபாற வேலிவு பட்டது.
வேளைரும் பிளடளைக்கு வேயிற்றக் வகபாளைபாற
வேருவேதும் வபபாவேதும் வேழக்கந் தபாவன!
நபாடளைக்வக இது நனறபாய்ப் வபபாய்விடும்
ஏழு மைடலயேபான இரக்கம் டவேப்பபான.
கபாப்பபாய் எனற கபாப்பும் கட்டிவனன."
எனற தங்டக இயேம்பினபாள. அவேவனபா
"சடமையேல் ஆனதபா தங்டகவயே" எனறபான.

*
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16. அண்ணன தன பசிடயேக் கூறினபான; தங்டக

அவேன ஏறி வேந்த வேண்டிடயே வமைச்சுகிறபாள.

"ஆமைபாம் இந்த அடலச்சலில் உங்கடளைச்
சபாப்பிடும் படியும் சபாற்ற வில்டல"
எனறபாள. "வவேந்நீர் இருக்குமைபா" எனறபான.
"ஆமைபாம் ஆமைபாம் அடுப்பில் வவேந்நீர்
வகபாதிக்க டவேப்வபன குளிப்பீர்" எனறபாள.
"வவேற்றிடல வகபாஞ்சம் வவேண்டும்" எனறபான.
"ஆமைபாம் ஆமைபாம் அடதயும் மைறந்வதன"
எனற கூறி ஈந்தபாள வவேற்றிடல.
வவேற்றிடல வபபாட்டபான. வவேறித்துப் பபார்த்தபான.
சபாப்பிடச் வசபால்லிக் கூப்பிட வில்டல.
பசியேபால் அண்ணன படதபடதக் கினறபான;
துடிப்வபபாடு தங்டகபபால் வசபால்ல லபானபான;
"விடியே நபாலுக்கு வீட்டட விட்டுக்
கிளைம்பி வனனபா? கிளியே னூரில்
சிற்றண வுக்குச் சுற்றிப் பபார்த்வதன.
அகப்பட வில்டல; அதற்குள வேண்டியும்
புறப்பட் டதனபால் வபபாசுக்கும் பசியுடன
ஏறிவனன; இங்வக இழிந்வதன" எனறபான.
இந்தக் கடதடயே இயேம்பித் தனது
வபபாறக்வகபாணபாப் பசிடயேப் புகனறபான. அவேவளைபா
எங்கள அண்ணன ஏறி வேந்த
வேண்டிவயே வேண்டி வேண்டிவயே வேண்டி
எனற வேண்டியின இயேல்டபப் பற்றி
எண்ணி மைகிழ்ந்தபாள! மைண்ணபாங் கட்டி!

*
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17. மைபாடல ஏழு மைணிக்குக் கபாப்பி முடிகிறது.

அண்ணன உடவன அருகி லிருந்த
உணவு விடுதியில் உண்டு வேந்தபான.
குறட்டடத் தூக்கம், குழந்டதயின அழுடக,
வபரியேவேன உதடுகள புரிந்த இனனல்,
இவேற்றடன மைபாடல ஏழுமைணி ஆயிற்ற.

* * * 

வவேடலக் கபாரிகள பபாடலக் கபாய்ச்சி
நபாடலந்து வசம்பு நனறபாய்க் குடித்தபின,
தடலவிடயே எழுப்பித் தந்தபார், குடித்தபாள!
வபரியேவேன குடிப்பது சரியேல்ல எனவற
இருபணிப் வபண்டிரும் இருவசம்பு குடித்தபார்.
அருடமை யேபான அண்ணடன எழுப்பி
ஒருவசம்பு கபாப்பி தரும்படி தடலவி
இயேம்பினபாள. சங்கிலி எழுப்பினபாள. எழுப்பி
கபாப்பி கீப்பி சபாப்பிடு கினறீரபா
ஏற்பபாடு வசய்யேவேபா எனற வகட்டபாள.
வவேடலக் கபாரியின விருப்பப் படி அவேன
வவேண்டபாம் எனற விளைம்பி விட்டபான.

*
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18. மைஞ்சளதபாள திருமைணத்தபாளதபாவன வவேவறனன?

கபாகிதம் படிக்டகயில் தடலவேர் வேருகிறபார்.

அண்ண னும்தங் டகயும் வநருங்கிவயே
பிறந்த ஊர்க் கடதகள வபசலபா னபார்கள:
"நமைது வீட்டின நபாலபாவேது வீட்டுக்
கமைலத் துக்குக் கண்ணபாலம் எனற
கபாயிதம் வேந்தது கண்டீரபா?" எனறதன
அண்ணடனக் வகட்டபாள. அண்ணன சிரித்துக்
"கமைலம் இறந்து கணக்கிலபா நபாட்கள
ஆயின" எனறபான. அதுவகட்டு மைங்டக
இல்டல அண்ணபா இவதபா பபாருவமைனற
மைஞ்சள உடறக்குள வேந்த அஞ்சடலக்
வகபாண்டு வேந்து வகபாடுத்தபாள; அடத அவேன
வமைலுடற கிழித்து நபாலுவசபால் படித்தபான.
அதற்குள கபாரும் வபபாதுக்வகனற வேந்தது.
வீட்டுத் தடலவேர் வீட்டில் நுடழந்தபார்.
சபாய்வு நபாற்கபாலியில் சலிப்புடன சபாய்ந்தபார்.
"ஐதரபாப் பபாக்கம் அவேன வபபாய்விட்டபான.
பணமும் வபபானது; பற்றபாக் குடறக்வகபா
இனற ரூபபாய் இருபத் டதந்தும்,
பட்டினி வயேபாடு பறந்து திரிந்த
வதபால்டலயும் வீணபாய்த் வதபாடலந்தன" எனறபார்.
அந்த வநரம் அண்ணன அங்வக
திருமைண அடழப்டப விடரவேபாய்ப் படித்தபான.
ஏட்டினில் இருந்த வதனன வவேனறபால்:
"அனபுடட யேவேவர அவ் வேபாசபாமி
ஐந்து நபாளில் ஐதரபாப் பபாக்கம்
வபபாவேதபாய்த் திட்டம் வபபாட்டிருக் கினறபான.
கடிதம் இதடனக் கண்ட வுடவன
வேந்தபால் வதபாடகடயே வேட்டியும் முதலுமைபாய்
வேபாங்கி விடலபாம், வேந்து வசரவும்.
அங்கவேன வபபானபின இங்குநீர் வேருவேது
வீவண இங்ஙனம் வீரபாசபாமி."
*
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19. தடலவேர் எரிச்சல்; இருவேர் சண்டட 

வேந்த அண்ணனும் வபபாய்விட்டபான.

எப்வபபாது வேந்த திந்தக் கடிதம்
எனற தடலவேர் எரிச்சலபாய்க் வகட்டபார்.
ஏவழட்டு நபாளமுன இங்கு வேந்தது.
திருமைணத் துக்குச் வசல்லமைபாட்டீர் எனற
அடுப்பங் கடரயில் அதடன டவேத்வதன.
இதனபா வலனன எனறபாள தடலவி.
இதுவேபா திருமைணம் எனறபார் தடலவேர்.
மைஞ்சள கடிதம் திருமைணம் அல்லவேபா?
எனற கூறினபாள எல்லபாம் வதரிந்தவேள.
பதவர எனற பல்லவி வதபாடங்கினபார்.
அடக்வகன வறடுத்தபாள அவேளஅநு பல்லவி!
"எங்கிருந் தபாயேடி எனகுடிக் கிப்படி
மைங்கிப் வபபாக டவேத்தபாய் கபாலடி
வபபாங்க லபாண்டி யேபாகப் வபபாம்படி
புரிவே வதல்லபாம் மிகவும் அழும்படி"
எனவவே இப்படி முடித்தபார் முதலடி!
தபானும் வதபாடங்கினபாள தபாளைத் தினபடி;
"ஊருக் கழித்தபாய் உருப்பட வேபாநீ
நபாட்டுக் கழித்தபாய் நலம்பட வேபாநீ
இனியும் ஊரில் எடுபட வேபாநீ"
எனற கூறி எழுந்தபாள அம்டமை.
இரண்டபாம் அடிடயே இப்படி முடிக்குமுன
வேந்த அண்ணன வேந்த வேழிவயே
சந்தடி யினறிச் சடுதியிற் வசனறபான.

*

22



20. தடலவேர் வகபாபித்துக்வகபாண்டு புறப்படுகிறபார்.

வீட்டுக் கபாரர் வமைலும் வதபாடங்கினபார்;
இந்தபாடி எனவற எடுத்தடி டவேத்துப்
பந்தபா டிடுவவேன பபார்எனக் குதித்துப்
பல்டலக் கடித்வத பரக்க விழித்வத
வகபால்டலக் வகபாடிக் வகபாடலத் வதடி
விட்வட னபாஎன மீடச முறக்கிச்
சட்வடன இதுதபான தக்க வதனற
துண்டட எடுத்துத் வதபாளில் வபபாட்டுச்
சுண்வடலி வேபால்வபபால் வதபாங்கும் தடலமையிர்
வகபாதி நுணுக்கபாய்க் குடுமி முடித்துக்
கபாதில் வதபாங்கும் கடுக்கடனத் துடடத்துச்
"சபாப்பிட மைபாட்வடன சற்றம் இங்கிவரன
கூப்பிட நிடனத்தபால் வகபானற வபபாடுவவேன
இங்கு நபானஇவரன சங்கிலி, வதரிந்ததபா!
எங்வக டபயேன? இரடபா இங்வக.
எனற கூறி - எங்வக வசருப்பும்
ஒனறதபானபா? எனறடத அணிந்து,
வசனற பினபு திரும்பி வேந்து
கனடறயும் மைபாட்டடயும் நனற கருதுநீ
உனனிடம் குழந்டதடயே ஒப்பு வித்வதன
சங்கிலி இனனும் நபான சபாற்றவே டதக் வகள;
இப்வபபா வதநபான இவ்விடம் விட்டுச்
வசட்டித் வதருவில் வதனடன மைரத்வதபா
வடபாட்டி இருக்கும் ஒருவீட்டருகில் 
குட்டிச் சுவேரின வகபாடியி லிருக்கும்
இரிசி வீட்டின எதிர்த்த வீட்டில்
இருப்வபன. நீவயேபா எனடன அங்கு
வேந்து கிந்து வேருவேபாய் கிருவேபாய்
எனற கூப்பிட எண்ண வவேண்டபாம்.
அந்த வீட்வடண் அறபத் திரண்டுதபான
வதருப் பக்கத்தில் இருக்கும் அடறயில்
இருப்வபன; அடழத்தபால் வேரவவே மைபாட்வடன."
எனற தடலவேர் இடரச்சல் வபபாட்டு
நடடவேடரக் கும்வபபாய் இடடயில் திரும்பி
அடழப்பபார் இல்டல ஆதலபால், மீண்டும்
திரும்பிப் பபார்த்துத் வதருவவேபாடு வசனறபார்.

*
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21. சங்கிலி வதற்றல், தடலவியின தூற்றல்.

சங்கிலி வேந்து தடலவிடயே வநபாக்கிவயே
தங்க மைபான தங்கள கணவேருக்
கிப்படி வயேல்லபாம் எரிச்சலுண் டபாக்குதல்
தப்பபா அல்லவேபா சபாற்றவீர் எனறபாள.
உடரத்தது வபபாதும் உட்கபார் எனற
தடலவி வசபானனபாள. சங்கிலி அமைர்ந்தபாள.

· · ·

மைடலக் குரங்கபா மைனிதரபா அவேர்தபாம்?
வகபாணங்கி ஆடிக் வகபாக்க ரித்தபார்
ஆணபாய்ப் பிறந்தபால் அமைர்க்டக வவேண்டும்
இவேர்வபபால் மைனிதடர யேபானபபார்த்த தில்டல.
சுவேரபா கல்லபா வசபால்வேடதப் வபபாறக்க,
மூச்சு விட்டபாலும் ஆச்சபா எனகிறபார்.
சீச்சி இவேவரபாரு சினனப் பிறவி
எனறிவ் வேபாற பனறிவபபால் உறமிச்
வசனற வசபாறவபபாடு எனறபாள தடலவி.
*
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22. மைண்வணண்வணய்க் டகவயேபாடு சபாப்பிடுகிறபார்கள.

சடமையேல் நனறபாயில்டல எனபதற்குக் கபாரணம் வதபானறவில்டல.

டபயேனவநபாய் சிறிது படிந்தி ருந்ததபால்
டபயேன நிமிர்ந்து பசிபசி எனறபான!
டபயே னுக்கும் பரிமைபாறி னபார்கள.
தபாயும் பிளடளையும் சவரவலன வறழுந்வத
இட்டமைண் வணண்வணய்ப் புட்டிடயே இடறி
எண்வணய் சபாய்ந்ததபால் இச் இச் எனவற
இருவேரும் டகயேபால் எடுத்துரு வேபாக்கிக்
கடிது சடமையேல் கட்டிடன அடடந்தபார்.
வசபாற்றில் ஏதும் சுடுநபாற்றம் இல்டல,
சபாற்றி வலதும் தவேவற இல்டல,
குழம்பில் ஏதுங் குற்ற மில்டல.
அடவேகள சுடவேயுடன அடமைந்தன எனினும்
அந்த இருவேரும் அலம்பபாத டகவயேபாடு
வேந்துட் கபார்ந்தபார் வேழக்கப் படிவயே.
வசபாற்றில் ஏவதபா சுடவே குடறவுற்றது
சபாற்றில் ஏவதபா தவேற வதபானறிற்ற
குழம்பில் ஏவதபா குடற வதபானறிற்ற
சுடவேயுடன அடமைந்தடவே கவேடல விடளைத்தன.
வீட்டுக் கபாரி மிகவும் சினந்து
இவேற்றில் இனிவமைல் சுடவேதடன ஏற்ற
முடியுமைபா எனற வமைபாழிந்தபாள. வமைபாழிந்ததும்,
எனனபா லபாவே தினியேனற மில்டல
எனற கூறினபாள எதிர் நினற சங்கிலி.
உண்டு முடிந்ததும் உளளை கறிடயேயும்
மீந்த வசபாற்டறயும் வவேடலக் கபாரிகள
ஏந்தி வீட்டுக் வகடுத்துப் வபபாயினர்.

*
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23. வீட்டுக்கபாரி, டபயேன தூக்கம்.

வபரியே டபயேன வபட்டி யேண்டடயில்
வகபாரவகபார வவேனற குறட்டட ஏற
வமைழுகு வபபால அழுக்குப் படிந்த
தடலயேடண மீது தடலடயே டவேத்து
விலகபாது மூட்டட வவேடுக்வகனற கடிப்பதும்
வதபானறபா உணர்வவேபாடு தூங்க லபானபான.
ஈனற தபாவயேபா ஈனறடகப் பிளடளையின
அண்டடயில் படுத்தபாள. அலறிற்றப் பசு;
டவேக்வகபால் வபபாட மைறந்வத வனனவற
ஓடி, டவேக்வகபாடலத் வதடிப் வபபாட்டு
நபாடி வேந்து நடுவிற் படுத்தபாள.
வதருவில் நபாயும் குடரப்பது வகட்டுத்
வதருவின கதடவேச் வசனறதபாழ் இட்டபாள.
நவேபாப்புக் குதிடர நபாடு முழுதும்
சவேபாரி வேந்து தடரயில் புரளைல் வபபால்
படுத்துப் புரண்டு பிடித்தபாள தூக்கம்!
*
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24. இரவு பத்து மைணி; தடலவேர் திரும்பி வேருகிறபார்.

எண்வணய் இனறி இருண்டன விளைக்குகள. 
இருண்ட வீட்டில் இருளும் குழந்டதயும்
அனறி, மைற்டற யேடனவேரும் துயினறனர்.
குற்றயி ரபாகக் குழந்டத கிடந்தது.
தூற்றம் பழிடயே ஏற்க அஞ்சி
நளளிரு ளைபானது பிளடளை சபாகபாமைல்
தனமைடி தனிவல தபாங்கிக் கிடந்தது.
சரியேபாய் அப்வபபாது - இரவு பத்துமைணி;
தடலவேர் திரும்பித் தம்வீடு வநபாக்கினபார்.
தடலவேபா சலில்நபாய் தபான வேரவவேற்றது.
வீடு மூடியும் விளைக்கவிந் தும்இருள
கபாடுவபபால் இருப்பது கருதிக் கடனத்தபார்.
கடனப்பது வகட்டு மைடனயேபாள வேந்து,தபாழ்
திறப்பபாள அல்லவேபா? திறக்கவவே யில்டல.
நபாடயே வநபாக்கி நவினறபார் தடலவேர்
'நீவயேன வதருவில் நிற்கிறபாய்' எனற.
நபாய் அது வகட்டு 'ஞய்ஞய்' எனறதபாம்.
அதற்கும் வேழியில்டல அழகியே வீட்டில்.

* * *

கதடவேத் தட்டினபார் டகயின விரலபால்!
பதியேத் தட்டியும் பபார்த்தபார் பிறகு!
அழுந்தத் தட்டினபார் அங்டக யேபாவல!
அடித்தபார் இடித்தபார் படபட வவேனவற!
எட்டி உடதத்தபார் இருநூற தடடவே!
முதுடகத் திருப்பி முட்டியும் பபார்த்தபார்!
*
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25. அண்டட அயேலபார்க்கு இடடயூற!

சினத்வதபாடு வேந்தவேர் சிரிப்வபபாடு திரும்பினர்.

எதுவும் பயேனபட வில்டல ஆயினும்
அண்டட அயேலில் அருகில் இருந்தவேர்
தக்க தரிகிடத் தபாளைம் வகட்டுத்
தூக்கம் கடலந்ததபால் சூழ்ந்வதபாடி வேந்து
மூக்கில் எரிச்சடல முனவன நிறத்தி
எனனபாங் கபாணும் இந்வந ரத்தில்
தச்சுப் பட்டடற டவேச்சது வபபாலவும்
அச்சுப் பீப்பபாய் அடிப்பது வபபாலவும்
இப்படித் தட்டி இனனல் விடளைக்கிறீர்?
உளவளை இருப்பவேர் உயிவரபா டிருந்தபால்
வகபாளளுக் கட்டியே குதிடர வபபால
வேபாய்திறக் கபாமைலபா வேம்பு வசய்வேபார்கள?
எனற கூறி இடரச்சலிட் டபார்கள.
கதவு மிகவும் கனத்த வதனறபார்.
"எழுந்து திறப்பபாள எனபடத நீவிர்
எதிர்பபார்த் திடவவே யில்டல வபபாலும்,
கதடவே உடடப்பவத கருத்துப் வபபாலும்!"
எனற சிரித்வத ஏகினபார் வேந்தவேர்.
*
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26. கதவு திறக்கப்பட்டது. தடலவேர்க்குப் பசி. கூச்சலிட்டுப் பபார்த்தபார்.

வமைலும் கதவிடிப்பு வவேடல வதபாடங்கிற்ற.
பனிரண்டு மைணிக்குத் தனிப்வபருந் தடலவியின
சிறவிரல் தனடனத் தினற திருட்வடலி
வபருவிரல் தனடனப் பிடுங்கும் வபபாதுதபான
விழித்தபாள. கபாதில் வீதியில் வதபாடலவில்
புழுவவேபானற சருகுவமைல் புரளவேது வபபானற
ஓடச தனடன உற்றக் வகட்டபாள.
ஆடச ஆம்படட யேபானபா எனவற 
வமைதுவேபாய் எழுந்து வமைதுவேபாய் நினற
வமைதுவேபாய்ப் வபயேர்ந்து வமைதுவேபாய் நடந்வத
வகபாட்டட நடுவின வவேட்டுப் வபபாலத்
தடலவேர் இடிக்கும் தடித்த கதடவேத்
திறந்து விட்டுத் திரும்பி வேந்து
நிடறமுக் கபாட்வடபாடு நீட்டிப் படுத்தபாள.
தடலவி விழிப்புடன தடலயேடசப் படதயும்
முதல்மைகன வகபாண்ட முழுத்தூக் கத்டதயும்
இருட்டில் விளைக்டக ஏற்றிப் பபார்த்த
தடலவேர் " ஏனடபா தம்பி சபாப்பபாடு -
உண்டபா இல்டலயேபா உடரயேடபா" எனறபார்.
"சபாப்பபாட்டுக் கடட சபாத்தியேபாய் விட்டது.
வபபாய்ப் பபார்த்துத்தபான புறப்பட்டு வேந்வதன"
எனற கூறினபார்! ஏதும் பதிலில்டல.
அத்தடன வபரும் அழிந்தபா வபபானீர்?
ஒருவேரும் இல்லபா வதபாழிந்தபா வபபானீர்?
எனற கூறி இடரச்ச லிட்டபார். 

*
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27. சபாப்பபாடு இல்டல எனற வதரிந்தபின 

சபாப்பிட மைபாட்வடன எனற சத்தியேம் வசய்கிறபார் தடலவேர்.

அடமைவேபாய் விளைக்டக அங்டகயில் தூக்கிச்
சடமையேல் அடறக்குத் தபாவமை வசனறபார்.
ஏன வமைல்லபாம் இறக்கி இறக்கிப்
பூடன வபபாலப் புரட்டித் தளளிப்
வபபாரியேற் சட்டிடயேப் வபபாட் டுடடத்துச்
சரியேல் சட்டிடயேத் தட்வடனற வபபாட்வட
எண்வணய்ச் சட்டிடயே எடுத்துச் சபாய்த்து
வவேண்வணய்த் தபாழிடயே விரியேத் தளளிச்
வசபாற்றப் பபாடன துடடக்கப் பட்டடதக்
குழம்புச் சட்டி கழுவேப் பட்டடதத்
வதரிந்து, பசிவயேபா திருதிரு எனற
எரிவு வகபாளளை, இழவவேபா எனற
திறந்த வேற்டறத் திறந்வத வபபாட்டுப்
வபருச்சபா ளிக்குப் பிடழப்புண் டபாக்கிக்
கூடத் தினிவல குந்திப் பபார்த்தும்
பபாடிப் பபார்த்தும் படிந்து பபார்த்தும்
எதுவும் நடவேபா வதனற வதரிந்தபின
தடலவேர் ஓர் உறதி சபாற்ற லபானபார்:
சபாப்பிட மைபாட்வடன சத்தியேம் எனற!

*
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28. திருடன வேந்து அலமைபாரி திறந்து, தனவசயேடல அடமைதிவயேபாடு வசய்கிறபான.

சரியேபாய் ஒருமைணி இரவில் தடலவேர்
தூக்கமும் பசியின துடிப்பும் விழிப்பும்
இரங்கத் தக்கவேபாய் இருந்தன. தடலவிவயேபா
கனவேபால் விழிப்பதும் கண்ணயேர் வேதுமைபாய்
இருந்தபாள. டபயேன வசபாறிவேபான, தூங்குவேபான!
இந்த நிடலடமையில் இவேர்கள இருக்டகயில்
திருடன ஒருவேன வதருப்பக்கத்து
மைபாடிவமைல் ஏறி ஆடபா தடசயேபாது
முற்றத்து வேழிடயேப் பற்றி இறங்கினபான.
அவேவனபா கறப்புடட அடரயிற் கட்டிப்
பிடறவபபாற் கத்தியும் பிடித் திருந்தபான!
ஓடச யினறி உளளைடற புகுந்தபான.
படர்ந்வதரி விளைக்டகப் பளிச்வசன றவித்தபான!
அலமைபாரி தனடன அங்டகயேபால் தடவினபான!
சபாவி யில்டல; தபாவி நகர்ந்து
தடலவியின தடலமைபாடு தடவினபான; இல்டல!
சபாய்வு நபாற் கபாலியில் சபாய்ந்திருந் தவேரின
அண்டடயில் இருந்த குண்டுப் வபட்டிவமைல்
இருந்தது சபாவி; எடுத்துச் வசனவற
அலமைபாரி தனடன கிலுக்வகனற திறந்தபான!
வீட்டுநபாய் அதடனக் வகட்டுக் குடலத்தது!
தடலவேர் விழித்தபார். தடலவி விழித்தபாள.
வபரியேவேன விழித்தபான. வதருவில் வதபாடலவில்
எடதவயேபா கண்டு படதத்தது நபாய் எனற
மைதமைத வவேனற மைல்லபாந் திருந்தனர்!
சிறிது வநரம் வசனற பினனர்
நிடறயேப் பணத்தபாள நிடறயேப் பணங்கள
வபபாட்டுக் கட்டியே வபபாத்தற் டபகடளைக்
டகயில் தூக்கினபான கரியே திருடன.
வபபாத்தல் வேழிவயே வபபாத்வதனற சிற்சில
வவேளளிக் கபாசுகள வீழ்ந்த ஓடச
அடனவேர் கபாடதயும் அடசத்த வதனும்
"தடலவேர் எடதவயேபா தடவு கினறபார்"
எனற தடலவி எண்ணி யிருந்தபாள.
"தடலவி பபாக்குத் தடவினபாள" எனற
தடலவேர் நிடனத்துச் "சரி" என றிருந்தபார்.
வபருச்சபாளி எனற வபரியேவேன நிடனத்தபான.
திருடன துணியேனற வதடி, அதிவல
வபரும்பணப் டபடயேப் வபயேர்த்து டவேத்துக்
கட்டி இடது டகயிற் பிடித்து
வேலது டகயில் டவேத்தபான கத்திடயே!

*

31



29. திருடடனத் வதள வகபாட்டிற்ற. திருடன இருப்படதத்

தடலவேர் அறிந்து, அங்கிருந்த விடளையேபாட்டுத் துப்பபாக்கிடயே எடுத்தபார்.

அவேனதன கபாடல அயேலில் வபயேர்த்தபான;
வகளைவிற்றக் கபாடல கடுந்வதள ஒனற.
கடுந்வதள அகற்றக் கபாடல உதறினபான.
தகரப் வபட்டியில் தனகபால் பட்டதபால்
தடபாவரன வறழுந்த சந்தடிக் கிடடயில்
களளைன உட்புறக் கதவில் நுடழந்தபான.
தடலவேர் சடுதியில் விளைக்டக ஏற்றினபார்.
கதவில் திருடன பதுங்கி யிருப்பது
வவேளியில் இடுக்கபால் வவேளிப்பட் டதினபால்
தடலவேர் தமைது தடலடயேச் சபாய்த்துக்
கத்திடயேக் களளைடனக் கண்ணபால் பபார்த்துப்
பினவேபாங்கும் வபபாது வபட்டி யினவமைல்
டகத்துப் பபாக்கி டவேத் திருப்படதக்
கண்டபார்; அதடனக் டகயில் எடுத்தபார்.
விடளையேபாட் டுக்கு வவேடிப்ப தபாயினும்
அந்தத் திருடடன அஞ்ச டவேக்கலபாம்
எனற தடலவேர் எண்ணிக் வகபாண்டபார்.

*
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30. விடளையேபாட்டுத் துப்பபாக்கிடயே வமைய்யேபானவதனற திருடன நடுங்கினபான. 

ஆனபால் டபயேன, திருடடன உண்டமையுணரச் வசய்துவிட்டபான.

அந்த வவேடளையில் அருடமைத் தடலவி
"களளைனபா" எனற வவேளடளையேபாய்க் வகட்டபாள.
களளைன அதுவகட்டுக் கதவிற் பதுங்கினபான;
டகத்துப் பபாக்கிடயேக் கண்டு நடுங்கினபான.
"எனடனச் சுடபாதீர்!" எனற கூறிப்
பணத்டதக் வகபாடுத்துப் பயேணப் படவும்
பண்ணினபான முடிவு! டபயேன அப்வபபாது
நிடலடமை யேபாவும் வநரில் அறிந்தும்,
வபபாய்த் துப்பபாக்கிடயே வமைய்த்துப் பபாக்கி
எனற நிடனக்கும் தனனருந் தந்டதடயே
மைடடயேன எனவறண்ணி வேபாளைபா யிருந்தபான.
"எடுத்தடத டவேத்துப் பிடியேடபா ஓட்டம்
சுடுவவேன பபாரடபா சுடுவவேன" எனற
டகத்துப் பபாக்கிடயேக் கபாட்டினபார் தடலவேர்.
அதுவகட்டுப் வபரியேவேன "அப்பபா! அப்பபா.
அத்துப் பபாக்கி வபபாய்த் துப்பபாக்கி;
தக்டக வவேடிப்பது தபாவன" எனறபான.
திருடனுக்கு அச்சம் தீர்ந்து வபபாயிற்ற.
வமைதுவேபாய் நடந்து வவேளியிற் வசல்டகயில்
இதுவேபா வதருவுக்கு ஏற்ற வேழிவயேனற
திருடன வகட்டுச் வசனற மைடறந்தபான.
திருடன டகவயேபாடு வசல்வேமும் மைடறந்தது.
தடலவியும் டபயேனும் தடலவேர் தபாமும்
குடலநடுக் கத்தபால் கூவேபா திருந்தனர்!

*
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31. திருடன வபபானது வதரிந்தபின, தடலவேருக்கு எரிச்சல் வேந்தது.

அந்த எரிச்சல் தடலவிடயேக் வகபானறது.

திருடன அந்தத் வதருடவேவிட் டகனறடத
ஐயே மினறி அறிந்த பினனர், 
தடலவேர் அலறத் தடலப்பட்டபார்; "அவட 
வகபாடலஞவன எனக்குக் குழந்டதயேபாய் வேந்தபாய்
டகத்துப் பபாக்கியேபால் களளைன நடுங்கினபான
வபபாய்த்துப் பபாக்கி வபபாய்த்துப் பபாக்கி
எனறபாய், வசனறபான வபபாருடளையும் தூக்கி"
எனற கூறி, எதிரில் இருந்த
சந்தனக் கல்டலச் சவரவலன எடுத்துப்
படுத் திருந்த டபயேடன வநபாக்கி
எறிந்தபார். பசியும், எரிவபபால் சினமும்,
மைடடமையும் ஒனறபாய் மைண்டிக் கிடந்த
தடலவேன எறிந்த சந்தனக் கல்வலபா
குறிதவேறிப் வபபாய்க் வகபாண்ட வபண்டபாட்டி
மைபார்பினில் வீழ்ந்தது; மைங்டக "ஆ" எனற
கதறினபாள; அ·தவேள கடடசிக் கூச்சல்!

*
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32. வபரியே டபயேன இல்டல.
அயேலபார் நலம் விசபாரிக்கிறபார்கள.

குறிதவே றபாமைல் எறிந்த முக்கபாலி
வபரியேவேன தடலவமைல் சரியேபாய் வீழ்ந்தது.
தடலவேர் பினனும் தபாம்விட் வடறிந்த
விறகின கட்டட வீவண; ஏவனனில்
முனவப வபரியேவேன முடிடவே அடடந்தபான!
அறிவிலபார் வநஞ்சுவபபால் அங்குளை விளைக்கும்
எண்வணய் சிறிதும் இல்லபா தவிந்தது.
வீட்டின தடலவேர் விளைக்வகற்ற தற்கு
வநருப்புப் வபட்டியின இருப்பிடம் அறியேபாது
அனபு மைடனவிடயே அடழப்பதபா இல்டலயேபா
எனற நிடனப்பில் இருக்டகயில், அண்டட
அயேலபார் தனித்தனி அங்கு வேந்தபார்கள.
எதிர்த்த வீட்டபான எனன வவேனறபான.
திருடனபா எனறபான சீனன. விளைக்டக
ஏற்றச் வசபானனபான எட்டி யேப்பன.
எதிர்த்த வீட்டின எல்லிக் கிழவி,
குழந்டத உடல்நலம் குனறி இருந்தவத
இப்வபபா வதப்படி எனற வகட்டபாள.
விளைக்வகற் றம்படி வீட்டுக் கபாரிடயே
விளித்தபார் தடலவேர்; விடடவயே இல்டல!
எனவமைல் வேருத்தம் எனற கூறிப்
பினனர் மைகடனப் வபரிட் டடழத்தபார்;
ஏதும் பதிவல இல்டல. அவேனும்
வேருத்த மைபாய்இருப் பதபாய் நிடனத்தபார்!
அயேல்வீட் டபார்கள அகல்விளைக் வகற்றினபார்.
கிழவி முதலில் குழந்டதடயேப் பபார்த்து
மைபாண்டது குழந்டத மைபாண்டது எனறபாள!
மைடனவியும் டபயேனும் மைபாண்ட வசதி
அதனபின அடனவேரும் அறியே லபாயினர்.
வதருவேபார் வேந்து வசர்ந்தபார் உளவளை.
ஊரினர் வீட்டின உளவளை நுடழந்தபார்.
அரச கபாவேலர் ஐந்துவபர் வேந்தபார்.
ஐவேரும் நடந்தடத ஆரபாய்ந் தபார்கள.

*
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33. கல்வியில்லபா வீடு இருண்ட வீடு.

எல்லபா நலமும் ஈந்திடும் கல்வி
இல்லபா வீட்டட இருண்டவீ வடனக!
படிப்பிலபார் நிடறந்த குடித்தனம், நரம்பின
துடிப்பிலபார் நிடறந்த சுடுகபா வடனக!
அறிவவே கல்வியேபாம்; அறிவிலபாக் குடும்பம்
வநறி கபாணபாது நினற படிவிழும்!
வசபாத்வதலபாம் விற்றம் கற்ற கல்வியேபாம்
வித்தபால் விடளைவேன வமைனடமை, இனபம்!
வசல்வேம் கடல்வபபால் வசரினும் எனபயேன?
கல்வி இல்லபான கண் இலபான எனக.
இடிக்குரற் சிங்கவநர் இடறவயே எனினும்
படிப்பிலபாக் கபாடல வநபாடிப்பிவல வீழ்வேபான!
கல்லபான வேலியிலபான; கண்ணிலபான; அவேனபபால்
எல்லபா வநபாயும் எப்வபபாது முண்டு.
கற்க எவேரும்; எக்குடற வநரினும்
நிற்கபாது கற்க. நிடறவேபாழ் வவேனபது
கற்கும் விழுக்கபாடு கபாணும்; வபண்கள
கற்க! ஆடவேர் கற்க! கல்லபார் 
முதியே ரபாயினும் முயேல்க கல்வியில்!
எதுவபபாருள எனனும் இருவிழி யிலபாரும்
படித்தபால் அவேர்க்குப் பல்விழி களவேரும்.
ஊடமையுங் கற்க ஊடமை நிடலவபபாம்!
ஆடமைவபபால் அடங்கும் அவேனும் கற்க
அறத்டதக் கபாக்கும் மைறத்தனம் வதபானறம்!
டகயும் கபாலும் இல்லபான கற்க
உய்யும் வநறிடயே உணர்ந்துவமைம் படுவேபான.
இல்லபார்க் வகல்லபாம் ஈண்டுக்
கல்விவேந் ததுவவேனில் கடடத்வதறிற் றலவக! 

*
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	5. தலைவி, தலைவன், பையனுக்கு மருத்துவம், சாணி ஒத்தடம்.
	6. பிட்டை நாய் தின்றது, மீண்டும் வாங்கிய பிட்டுக்குத் தலைவர் புறப்படுகிறார். 
	புதிய பிட்டை உண்ணப் பையன் உதடு இடந்தரவில்லை.
	7. பிள்ளையின் நோய்க்குப் பிட்டுத் திணிக்கப்படுகிறது.
	மற்றவர்க்குப் பிட்டு வேண்டாம் என்று முடிந்தது. பிள்ளைக்கு வாயில்லை.
	8. பிள்ளை நிலைக்குக் காரணம் தோன்றிவிட்டது தலைவிக்கு!
	9. வரவேண்டிய பணம் நல்ல வேளையில்தான் வந்தது.
	10. வீட்டின் தூய்மை, எலிக்கூத்து, பூனை மகிழ்ச்சி, எறிபடும் குப்பை.
	11. தலைவர் சாப்பிட முடியவில்லை;
	இலந்தையூர்க்குப் புறப்பட வேண்டியதாயிற்று.
	12. தலைவரின் மைத்துனர் வருகிறார்; வரவேண்டாம் என்று வரவேற்றார்.
	13. தலைவியும் அவளின் அண்ணனும் பேசுகிறார்கள்;
	குழந்தைக்குப் பண்டம் வாங்கி வந்தார் மாமா.
	14. பெரிய பையனுக்கு விளையாட்டுத் துப்பாக்கி! அனைவர்க்கும் மகிழ்ச்சி!
	15. பையனின் சாதகம், கைப்பிள்ளைக்குச் சாவே கிடையாது.
	16. அண்ணன் தன் பசியைக் கூறினான்; தங்கை
	அவன் ஏறி வந்த வண்டியை மெச்சுகிறாள்.
	17. மாலை ஏழு மணிக்குக் காப்பி முடிகிறது.
	18. மஞ்சள்தாள் திருமணத்தாள்தானே வேறென்ன?
	காகிதம் படிக்கையில் தலைவர் வருகிறார்.
	19. தலைவர் எரிச்சல்; இருவர் சண்டை 
	வந்த அண்ணனும் போய்விட்டான்.
	20. தலைவர் கோபித்துக்கொண்டு புறப்படுகிறார்.
	21. சங்கிலி தேற்றல், தலைவியின் தூற்றல்.
	22. மண்ணெண்ணெய்க் கையோடு சாப்பிடுகிறார்கள்.
	சமையல் நன்றாயில்லை என்பதற்குக் காரணம் தோன்றவில்லை.
	23. வீட்டுக்காரி, பையன் தூக்கம்.
	24. இரவு பத்து மணி; தலைவர் திரும்பி வருகிறார்.
	25. அண்டை அயலார்க்கு இடையூறு!
	சினத்தோடு வந்தவர் சிரிப்போடு திரும்பினர்.
	26. கதவு திறக்கப்பட்டது. தலைவர்க்குப் பசி. கூச்சலிட்டுப் பார்த்தார்.
	27. சாப்பாடு இல்லை என்று தெரிந்தபின் 
	சாப்பிட மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்கிறார் தலைவர்.
	28. திருடன் வந்து அலமாரி திறந்து, தன்செயலை அமைதியோடு செய்கிறான்.
	29. திருடனைத் தேள் கொட்டிற்று. திருடன் இருப்பதைத்
	தலைவர் அறிந்து, அங்கிருந்த விளையாட்டுத் துப்பாக்கியை எடுத்தார்.
	30. விளையாட்டுத் துப்பாக்கியை மெய்யானதென்று திருடன் நடுங்கினான். 
	ஆனால் பையன், திருடனை உண்மையுணரச் செய்துவிட்டான்.
	31. திருடன் போனது தெரிந்தபின், தலைவருக்கு எரிச்சல் வந்தது.
	அந்த எரிச்சல் தலைவியைக் கொன்றது.
	32. பெரிய பையன் இல்லை. அயலார் நலம் விசாரிக்கிறார்கள்.
	33. கல்வியில்லா வீடு இருண்ட வீடு.


